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Baggrund
Plan- og Miljøudvalget for Frederikshavn kommune traf i december
2022 beslutning om at igangsætte planlægning for yderligere
udbygning med vedvarende energi i Frederikshavn kommune. Dette 
gøres ved at åbne en foroffentlighedsfase efter Planlovens § 23c, hvor
alle interesserede kan indsende ideer og forslag til placering af nye 
vindmølle- og solcelleprojekter i kommunen. Der kan desuden 
indsendes generelle synspunkter vedr. den forestående planlægning.

Status for kommunens igangværende planlægning for 
vedvarende energi 

Planlægning af solcelleanlæg
I 2021 vedtog Frederikshavn Byråd kommuneplantillæg 15.80,
”Temaplan for udpegning af arealer til større solcelleanlæg”
Forud for temaplanen var der i forvejen udarbejdet plangrundlag for et 
solcelleanlæg nord for Ålbæk. Anlægget er nu etableret og nettilsluttet.

Temaplanen udpegede 3 områder til større solcelleanlæg:

 Ribberholt: 41 ha
 Starbakke: 44 ha
 Havensvej: 68 ha

Kommuneplantillægget blev efterfølgende ophævet i 
Planklagenævnet som følge af at miljøscreeningen af forslaget var 
blevet påklaget.

Efterfølgende traf Plan- og Miljøudvalget beslutning om at forslag til 
lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderingsrapport for
solcellerområderne ved Ribberholt, Starbakke og Havensvej,
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skulle omarbejdes, således at de også indeholder den overordnede 
kommuneplanudpegning af området og miljøvurdering deraf.

Byrådet vedtog i september 2022 lokalplan og kommuneplantillæg for 
etableringen af solcelleanlægget ved Havensvej/Badskær mellem 
Dybvad og Hørby og der er efterfølgende meddelt byggetilladelse til 
anlægget.

Recycling City
Frederikshavn Kommune har i 2022 iværksat et udviklingsprojekt vedr. 
etablering af ”Recycling City”. I denne forbindelse arbejdes der med 
anvendelse af et areal på op til 1000 ha mellem Frederikshavn og 
Ravnshøj som interesseområde for planlægning for 
erhvervsvirksomheder inden for genanvendelse, cirkukær økonomi 
m.v. De to solcelleprojekter Ribberholt og Starbakke, for hvilke 
planlægningen allerede er igangsat, ligger i interesseområdet for 
Recycling City. Der er afholdt foroffentlighedsfase og 
afgrænsningshøring for de to områder. Planforslagene og 
miljøkonsekvensrapporten for de to områder er under udarbejdelse og 
forventes fremlagt i offentlig høring i medio 2023.

Planlægning for vindmøller
Byrådet vedtog i december 2012 en vindmølletemaplan for 
Frederikshavn Kommune.

Planen udlagde 5 områder til opstilling af større vindmøller de 
følgende steder:

 Kvissel Brænding
 Højstrup
 Tamholt
 Østkystvejen
 Donsted

Området ved Højstrup blev udnyttet i 2013.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan 2015 besluttede 
udvalget i marts 2014, at områderne ved Kvissel Brænding, Tamholt 
og Donsted skulle tages ud i det nye kommuneplanforslag. Disse 
områder er derfor ikke længere udpeget til opstilling af vindmøller.

Plan- og Miljøudvalget traf på udvalgsmødet den 8. maj 2018 
beslutning om igangsætning af planlægningen for opstilling af 5 
vindmøller på arealer vest for Skærum. Der er afholdt 
foroffentlighedsfase/afgrænsningshøring for projektet. På baggrund af 
de indkomne høringssvar besluttede Plan- og Miljøudvalget den 11. 
maj 2021 at projektansøger skal udarbejde nærmere og detaljeret 
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undersøgelse af de beskyttede arter i området og potentielle 
påvirkning af disse. Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil 
rapportens resultater kunne danne grundlag for en eventuel 
genoptagelse af sagen.

Natur- og landskabshensyn 
Kommunen rummer store natur- og landskabsmæssige værdier som 
medfører at store dele af arealerne i kommunen er pålagt 
beskyttelseshensyn og restriktioner. Mange af disse er så restriktive 
og at de reelt forhindrer at konkrete arealer kan anvendes til etablering 
af vedvarende energi. Som eksempel på sådanne restriktioner kan 
gives fredninger, beskyttede naturarealer, større uforstyrrede 
landskaber m.v.

Kriterier for kommunens behandling af forslag til udpegning af 
nye områder

Solceller
- Arealet, der foreslås anvendt til solcelleanlæg, skal minimum 

være 25 ha. 
- I forhold til opstillingen af opstilling af store solcelleanlæg, der 

er el-producerende anlæg, er det også relevant ved 
principansøgningen at angive, om der er mulighed for at 
opkoble anlægget på distributionsnettet for el.  

Vær opmærksom på, at hvis dele af projektet ligger indenfor 200 meter 
til beboelsesejendomme, så skal der foreligge en skriftlig aftale med 
ejerne af de relevante nabobeboelser, før der vil kunne planlægges for 
placering af solcelleanlæg på disse arealer. Uanset det ovenstående 
kan der på arealerne, der ligger nærmere end 200 meter fra 
nabobeboelser, etableres beplantningsbælter, adgangsveje og 
lignende.

Vindmøller 

- Det er et krav at vindmøllerne skal opføres med tårn og vinger 
i ensfarvet grå nuance

- Det skal ved støjberegning kunne dokumenteres at støjkravene 
i bekendtgørelse om støj fra vindmøller kan overholdes.

- Det skal angives, hvordan anlægget forventes tilsluttet til el-
distributionsnettet og om der i den forbindelse forventes at
opstå behov for etablering af nye transformerstationer eller
udvidelse af eksisterende transformerstation eller kabelnet.  
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Indsend dine ideer og forslag
I den indledende fase af planlægningsprocessen kan du nu indsende 
forslag til placering af vedvarende energianlæg i Frederikshavn 
Kommune. Hvad enten du er borger eller repræsenterer en 
lokalforening, privat selskab, eller lignende, opfordres du til at 
indsende forslag til projekter for/i dit lokalområde.

Hvis du har generelle synspunkter på, hvordan kommunen bør 
foretage planlægningen, herunder også om der er særlige typer af 
arealer, der bør friholdes for anlæg eller særlige forhold eller hensyn, 
du mener, der bør være fokus på i planlægningen, er du også meget 
velkommen til at indsende disse synspunkter til kommunen.

Der afholdes offentlig høring i perioden fra den 22. februar til den 19. 
april 2023. 

Efter den offentlige høring vil administrationen vurdere og kommentere
de indkomne forslag og herefter vil forslagene blive behandlet af Plan-
og Miljøudvalget. Her vil udvalget tage stilling til, hvilke af arealerne 
som skal medtages i den videre proces med et samlet aftræk for 
planstrategien inden for vedvarende energi i Frederikshavn 
Kommune. Opstillingen af nye anlæg kræver udarbejdelse af
kommuneplantillæg, lokalplan og miljøkonsekvensvurdering eller 
screening.

Sådan gør du, hvis du har forslag eller bemærkninger
Hvis du ønsker at indsende forslag om udpegning af arealer til 
opstilling af vindmøller eller solcelleanlæg, skal du udfylde formularen
og vedhæfte de relevante bilag, som er anført i ”Sådan indsender du”. 

Hvis du har generelle bemærkninger til planlægningen, kan du 
indsende disse ved benytte svarmuligheden via linket i annonceringen 
på hjemmesiden. Hvis du er fritaget for brug af e-post, kan 
bemærkninger og forslag også sendes til Frederikshavn Kommune 
med almindelig brevpost:

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Du kan også ringe til kommunes hovednummer eller henvende dig i 
Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen – dog ikke onsdag. 

Vær opmærksom på, at hvis du sender materialet med som almindeligt 
brev med Postnord, kan det være op til fem dage undervejs. 
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Bemærkninger skal være skriftlige og mærkes sagsnr. GEO-2022-
07941. Dine bemærkninger eller forslag skal være modtaget senest 
den 19. april 2023 til midnat.
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